
preocupações

bons
programas

na TV

necessidade de 
estar com os pais

fome

sede

muita coisa
para fazer

Uma pequena mágica

Não seria ótimo se você pudesse ir para a cama, 
aconchegar-se debaixo das suas cobertas, fechar 
os olhos e adormecer sem nenhuma agitação ou 
medo?

Sem ouvir barulhos ou pensar em homens maus?

Sem nenhum copo de água a mais, ou abraço 
extra ou mais uma ida ao banheiro?

Sem sentir calor, ou ficar com as pernas 
inquietas, ou ficar acordado por horas com os 
olhos totalmente abertos, sabendo que você 
NUNCA vai conseguir dormir?

10
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medos

pesadelos

barulhosfalta de cansaço
dor nas pernas

agitação

necessidade de
ir ao banheiro

muito calor

muito frio

 Desenhe-se deitando na cama.

 Circule as coisas que fazem ser difícil para 
você dormir.
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Talvez você seja uma criança que sempre 
teve dificuldade para dormir. Ou talvez os 
seus problemas com o sono começaram mais 
recentemente, mas não estão indo embora.

Talvez você sinta medo quando vai para a cama, 
ou você acorda no meio da noite e precisa estar 
com alguém para voltar a dormir.

Talvez você não consiga se acalmar na hora de 
ir para a cama porque o seu corpo precisa estar em 
movimento ou o seu cérebro está muito cheio de 
pensamentos. Talvez você não se sinta cansado, ou 
se sente, mas simplesmente não consegue dormir.

Talvez você pense que vai precisar de uma 
varinha mágica para fazer esses problemas irem 
embora. E talvez você esteja certo. Então, vamos 
criar a varinha mágica.

Desenhe a varinha mágica.
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Mas o que é uma varinha mágica? É só um 
tipo de bastão, certo? Pode ser um galho fino, os 
palitinhos usados pelos chineses para comer, um 
lápis, canudo, ou até o seu próprio dedo. Qualquer 
coisa comprida e estreita pode ser uma varinha.

E a magia? Na verdade, qualquer pessoa pode 
criar magia, porque é só uma série de ilusões 
ópticas. É algo que engana o nosso cérebro para 
ver algo diferente do que aquilo que realmente 
está lá.

Então, encontre algo que você possa usar como 
uma varinha mágica e pegue uma tira de borracha. 
Você está prestes a criar a sua própria mágica.

ABRACADABRA!
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1 Coloque a sua mão direita para cima,

com a palma na direção do seu rosto.

2 Coloque a tira de borracha em volta

do seu dedo anular e do dedo mínimo.

3 Feche todos os seus

dedos na sua mão

(menos o polegar).

4 Estique a tira de borracha em

volta somente da ponta do seu

dedo indicador, dedo médio,

dedo anular e dedo mínimo.

A tira de borracha agora vai

estar apertada contra as costas

do seu dedo anular e mínimo.

5 Mantenha a sua mão direita fechada, enquanto você pega a 

varinha com a mão esquerda. Agite a varinha com a mão 

direita e diga alguma palavra que pareça ser mágica.

6 Abra a sua mão direita rapidamente, como se fosse uma mola. 

Veja a tira de borracha pular do seu dedo anular e dedo mínimo,

onde estava, para o seu dedo indicador e dedo médio. Mágica!

A Tira de Borracha
que Pula
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Pratique muitas vezes até você conseguir 
encolher rapidamente os seus dedos e fazer a tira 
de borracha “pular” o tempo todo.

OLHE MAIS PERTO!

ESSA SURPREENDENTE

TIRA DE BORRACHA VA
I

PULAR PA
RA OS MEUS

     
     

OUTROS DEDOS!

Mágica é aprender uma porção de passos e 
então praticar mais e mais até que você possa fazer 
todas elas tranquilamente.

Adormecer é assim também. Uma porção de 
passos que você faz numa certa ordem e então – 
PLIN! – você pega no sono.

Você pode estar pensando: “Uma porção de 
passos? Tudo o que eu preciso fazer é fechar os 
olhos!”. Mas, como você sabe, nem sempre é tão 
fácil. Na verdade, isso pode ser bem difícil.
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Uma em cada três crianças tem algum tipo de 
problema para dormir. Isso significa que, na sua sala 
de aula, existem provavelmente sete ou nove crianças 
que têm problemas à noite. Você não sabe quem elas 
são. Mas pode ter certeza de que algumas crianças 
que você conhece ainda dormem com suas mães ou 
seus pais, ou dormem sozinhas, porém sentem medo 
disso, ou demoram horas para pegar no sono, ou 
acordam no meio da noite com pesadelos.

Então, se você está lendo este livro porque você 
tem problemas para dormir, você não está sozinho. 
Existem crianças em todo o país e até no mundo 
inteiro exatamente como você.

E, exatamente como você, 
existem milhares de 
crianças lendo este livro, 

aprendendo como 
dormir e continuar 
dormindo sem 
nenhum obstáculo. 
Porque, realmente, 
para isso é preciso 
mais do que 
somente fechar os 

olhos. Existe uma 
porção de passos, e 

cada um é importante.

16
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Pense no truque da 
tira de borracha. Se 
você decidir pular um 
dos passos, como 
colocar todos os 
dedos dentro, o 
truque não teria 
valor. Não importa 
quantas vezes 
você praticou 
abrindo e fechando 
o seu punho, a tira de 
borracha sempre ficaria 
nos mesmos dois dedos. 
Se você não seguir todos os 
passos, isso simplesmente não funciona.

É assim também na hora de dormir. Você precisa 
fazer todos os passos, exatamente como eles são 
descritos, com o objetivo de fazer funcionar.

Mas aí vai funcionar. Porque mesmo um 
problema que parece imenso, como se sentir 
assustado todas as noites ou não ser capaz 
de dormir sozinho, pode ser resolvido muito 
facilmente, uma vez que você sabe os passos certos.

Todos podem fazer isso. Inclusive você.




